
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WOLONTARIUSZA 

Zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które weszło w życie w dniu 25 maja 

2018 roku, Fundacja Brat Słońce pragnie poinformować, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Fundacja Brat Słońce z siedzibą przy ul. 

Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków (dalej: Fundacja); 

2. Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej (na adres siedziby), 

elektronicznej: fundacja@bratslonce.pl, telefonicznie: 605 252 270; 

3. Fundacja przetwarza dane osobowe w celu podpisania i realizacji porozumienia wolontariackiego 

oraz na podstawie interesu prawnego Administratora związanego z realizacją celów statutowych 

oraz w celu przekazywania informacji na temat aktualnie prowadzonych przez Fundacje działań.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzenia przez Fundację działalności 

statutowej;  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; 

sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych; żądania usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; wycofania 

zgody na ich przetwarzanie; przenoszenia danych osobowych. 

6. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych 

listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na 

stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt  lub e-mailem na adres: iod@uodo.gov.pl 

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w 

każdej chwili oraz ma Pan/Pani prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana wizerunku. 

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 

momentu wycofania zgody. 

8. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

profilowane. Administrator nie zamierza przekazywać Pani danych innym podmiotom, nie będzie 

także przekazywał ich do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem 

firmy świadczącej usługi księgowe na rzecz Administratora i ubezpieczyciela. 

9. Dane osobowe będą udostępnione do celów monitoringu, kontroli i ewaluacji w ramach 

realizowanego zadania na rzecz Fundacji Brat Słońce. 
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